
Bulharsko, lákající hezkými plážemi a lyžařskými středisky, proslulo jako let-

ní prázdninová destinace a mekka vyznavačů zimních sportů. Země ale může 

nabídnout návštěvníkům mnohem víc. Dál od Sofie, rušného a kultivovaného 

hlavního města, se uprostřed Balkánského poloostrova rozkládají fascinující 

vesnice a malebná městečka s kostely plnými ikon, několik přírodních rezer-

vací a na pobřeží Černého moře se tyčí strhující útesy. V zákoutích pohoří 

Rila, Pirin a Rodopy se ukrývají středověké kláštery a všude v zemi se jako 

památky na bouřlivou minulost Bulharska vypínají středověké pevnosti. 

Díky ohromující scenerii a středomořskému podnebí se Bulharsko proměnilo 

v jednu z nejrychleji se rozvíjejících turistických destinací Evropy. Návštěv-

níky láká zejména plážemi na černomořském pobřeží, ale fascinovat bude 

každého z nás i mnoho dalších zajímavostí…   

 

 

 

 
                      

 

PŘIJMĚTE I PROTO NAŠE 

POZVÁNÍ NA CESTU… 

 

 

 

 
KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

                     OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY    
               ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 
PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem DOVOLENÁ U MOŘE 

(BULHARSKO 2016) 

 

5.-18.června 2016 
 

INFORMACE PŘED ODJEZDEM 
 



      sraz účastníků   
    v neděli 5.června 2016 v 9.50 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 
 

      program akce   
 

       1.den – neděle 5.června 2016: odjezd z České Lípy v 10.00 hodin, cesta přes Mladou Boleslav, Kolín, Brno (na území 

ČR bude zastávka s možností oběda), Bratislavu, okolo Györu, Budapešti a Szegédu do Srbska a noční přejezd okolo Nového 

Sadu, Bělehradu a Niše na hranice s Bulharskem., 

 2.den – pondělí 6.června 2016:  v ranních hodinách příjezd do Bulharska, průjezd Sofií a cca 

v 8.00 hodin příjezd do PLOVDIVU, města přezdívaného „přístavem růží“. Zastávka 

v jednom z nejmalebnějších měst v Bulharsku, spojená s procházkou po starém městě, při 

které uvidíte mj. Kostel sv.Konstantina a Eleny, Římské divadlo či historický Kujumdžioglův 

dům. Po odpočinku v dlážděných uličkách města odjedeme na východ Bulharska na pobřeží 

Černého moře., cca v 16.00 hodin příjezd na SLUNEČNÉ 

POBŘEŽÍ, ubytování v hotelu a odpočinek, nocleh.,  

3.den – úterý 7.června 2016:  snídaně v hotelu, poté přejezd 

do NESEBARU a prohlídka města, zapsaného na seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO. Při možnosti spo-

lečné procházky projdete mj. okolo Archeologického muzea (možnost návštěvy), několika 

kostelů v centru města, Národopisného muzea atd. Odpoledne pobyt na SLUNEČNÉM 

POBŘEŽÍ, nocleh ve stejném hotelu.,    

       4.den – středa 8.června 2016:  snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, volný 

program, nocleh ve stejném hotelu., 

5.den – čtvrtek 9.června 2016:  snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, volný pro-

gram, nocleh ve stejném hotelu., 

6.den – pátek 10.června 2016:  snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, nebo pro 

zájemce celodenní výlet do SOZOPOLU, v jehož programu bude prohlídka města, rovněž 

zapsaného na seznam světového kulturního a historického dědictví UNESCO. Možnost ná-

vštěvy Archeologického muzea či Umělecké galerie, pevnosti s Muzeem ve věži apod. Odpo-

ledne možnost koupání a pobytu na pláži v Sozopolu., nocleh ve 

stejném hotelu., 

7.den – sobota 11.června 2016:  snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM 

POBŘEŽÍ, volný program a nocleh ve stejném hotelu., 

8.den – neděle 12.června 2016:  snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, nebo pro zájemce 

celodenní výlet do přírodní rezervace ROPOTAMO - zde možnost výletu lodí do širokého ústí řeky 

Ropotamo. Jedná se o rezervaci více než 200 druhů ptactva a rozmanité škály vzácných rostlin a 

květin včetně endemické „písečné lilie“ (lír přímořský). Současně jde i o největší oblast písečných 

dun v Bulharsku. Odpoledne možnost pobytu na plážích v letovisku PRIMORSKO, večer zastávka 

v SOZOPOLU a v cca 22.00 hodin návrat do hotelu na Slunečném pobřeží., nocleh ve stejném hotelu., 

       9.den – pondělí 13.června 2016: snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, volný program a nocleh ve stejném 

hotelu., 

      10.den – úterý 14.června 2016: snídaně, pobyt na SLUNEČNÉM POBŘEŽÍ, nebo pro zájemce celodenní 

FAKULTATIVNÍ VÝLET - RODOPY (400.-Kč, minimální počet zájemců: 5, přihlášky do 20.5.2016): již v 5.00 hodin ráno 

odjezd z hotelu (bez snídaně) a cesta do pohoří RODOPY., v průběhu dne možnost návštěvy JESKYNĚ JAGODINA, 

JESKYNĚ ĎÁBLOVO HRDLO, TRIGRADSKÉ SOUTĚSKY, projedete oblastí horských vesnic (mj. TRIGRAD, 

KOVAČEVICA apod.). Na závěr výlet lanovkou na horu Snežanka a návštěva letoviska PAMPOROVO. Cca do 24.00 

hodin návrat na Slunečné pobřeží., nocleh ve stejném hotelu.,  

      11.den – středa 15.června 2016: snídaně, po ní odjezd z hotelu a přejezd na bulharsko-turecké hranice a po odbavení 

cesta do ISTANBULU (předpokládaný dojezd – bez záruky – v 15.00 hodin), ubytování v hotelu a návštěva staré části měs-

ta, čtvrti Sultanahmet – Modrá mešita (možnost návštěvy), náměstí Hipodrom, exteriér chrámu Aya Sofia… Na závěr ještě 

procházka po Velkém bazaru., nocleh.,  



      12.den – čtvrtek 16.června 2016: snídaně v hotelu, celodenní poznávání 

ISTANBULU, jediného města na světě postaveného na dvou kontinentech., v průběhu dne 

možnost prohlídky Paláce Topkapi (nejbohatší muzeum světa), Bazilikové cisterny či 

chrámu Aya Sofia (všechny tři prohlídky ovšem stihnout nelze! – vyberte si tu, která je pro 

Vás nejzajímavější!). Odpoledne dojdeme do oblasti Zlatého rohu (most Galata) a zde 

možnost projížďky lodí po Bosporu (jízdné cca 15.-€) nebo (lépe) přejezd trajektem 

z evropské části Istanbulu do asijské a návrat rovněž trajektem (tam i zpět celkem cca 2.-

€). Poté ještě procházka po Egyptském bazaru a návštěva Sulejmanovy mešity. Na závěr 

programu možnost večerní návštěvy trhu s rybami a možnost večeře v „rybí“ restauraci 

v rybářské čtvrti. Nocleh ve stejném hotelu.,  

      13.den – pátek 17.června 2016: snídaně v hotelu a odjezd z Istanbulu., cca ve 12.00 hodin příjezd do EDIRNE a pro-

hlídka zdejší Selimovy mešity., odpoledne přejezd hranic Kapikule/Kapitan Andrejevo a přejezd do Sofie, kde je zajištěn 

nocleh., příjezd na ubytování cca ve 22.00 hodin., 

      14.den – sobota 18.června 2016: časně ráno odjezd ze Sofie, přejezd bulharsko-srbských hranic a cesta okolo Niše, 

Bělehradu a Nového Sadu do Maďarska a zde okolo Szegédu, Budapešti a Györu na Slovensko a do Česka. Předpokládaný 

návrat do České Lípy je ve 24.00 hodin (prosím, respektujte návrat bez záruky., cesty z Balkánu jsou nevyzpytatelné).            

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech střední kategorie***, a to ve 2-lůžkových pokojích, vždy vyba-

vených toaletou a sprchou.  

V hotelech na Slunečném pobřeží a v Istanbulu máme zajištěny 

snídaně (celkem 11x). 

Po celé zemi lze ve městech  najít rychlá občerstvení i velice 

slušné restaurace s obsluhou.  

Ceny jsou srovnatelné s cenami u nás.   

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, 

záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná částka ne-

zahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami 

spokojeni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšní-

kům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas 

s platností minimálně do 18.listopadu 2016. Víza do Turecka již 

nejsou třeba, Bulharsko je součástí Evropské unie.    
 

      čas 
V Bulharsku a v Turecku platí východoevropský čas, který je posu-

nut oproti České republice o 1 hodinu napřed.  
 

    jazyk                                

V Bulharsku je úřední řečí bulharština, v Turecku pak turečtina.           
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná, a také kvalitní. Doporučuji uzavřít před cestou cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v této části Bulharska bývá v námi navštíveném období 23-25 stupňů Celsia. Nezapo-

meňte na přikrývku hlavy či klobouky a sluneční brýle. Stejná průměrná denní teplota je také v Istanbulu. 
 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech i na pobřeží moře jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prak-

ticky vše potřebné. Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 10.00-20.00 

hodin, o sobotách 08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být do/z Turecka dováženy do EU předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 

200 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, podmínky se mění! 

DO TURECKA SE NESMÍ DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 



      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a pro návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž vhodný. V případě, že nehodláte vstupovat do kostelů, je dobré vzít s sebou i na prohlídky měst 

jen krátké kalhoty a lehčí oblečení. 

 

    doprava, zavazadla 
Přeprava do Bulharska a Turecka bude uskutečněna dvěma klimatizovanými mikrobusy. 

Zavazadla prosím vezměte do maximální váhy 20 kg. 
 

    bezpečnost 
V Bulharsku a v Istanbulu není víc nebezpečno než v jiných evropských metropolích., přesto byste se neměli po 

setmění vydávat do ulic měst sami.   

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Bulharsko: policie - 166, hasiči - 160 a zdravotnická záchranná služba – 150 

                            Turecko: policie – 155, hasiči – 110 a záchranná služba - 112 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není v Bulharsku ani 

v Turecku třeba. 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Bulharska i Turecka do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 

14.00 hodin a od 15.00 do 19.00 hodin ve všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

 

    měna, doporučené kapesné  
Bulharskou měnou je BULHARSKÝ LEVA  (= 100 stotinek), označovaný mezinárodním symbolem BGN.  

Momentální kurz je cca 14.-Kč za 1.-BGN 

Tureckou měnovou jednotkou je TURECKÁ LIRA (= 100 kurušů), označovaná mezinárodním symbolem TRY. 

Momentální kurz je cca 9.-Kč za 1.-TRY nebo 0,35 € za 1.-TRY. Turecké liry se v českých směnárnách prakticky nevyskytu-

jí, je třeba vzít na výměnu eura nebo americké dolary. 

Všude se běžně přijímají všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny vesměs pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech měst a na pobřeží jsou otevře-

ny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné (stav z dubna 2016): 

Nesebar – Archeologické muzeum                             cca 5.-BGN (momentální cena nezjištěna) 

Ropotamo – výlet lodí                                                cca 12.-BGN (momentální cena nezjištěna) 

Rodopy – jeskyně                                                       každá cca 8.-BGN 

Rodopy – lanovka                                                       cca 15.-BGN (momentální cena nezjištěna) 

Istanbul –Aya Sofia                                                    12.-€ 

Istanbul – Modrá mešita, Sulejmanova mešita         zdarma 

Istanbul – palác Topkapi                                             12.-€ 

Istanbul – Baziliková cisterna                                     12.-€ 

Istanbul – projížďka po Bosporu                                 cca 15.-€ (dle počtu zájemců) 

Istanbul – trajekt přes Bospor (zpáteční)                     cca 2.-€     

 

Celkem doporučujeme cca 50.-BGN a 40.-€  na jízdné a vstupenky, cca 200.-BGN a 20.-€ na stravu (prům.cena 

oběda nebo večeře je cca 10.- až 15.-BGN, pizza stojí od 3.-BGN,  káva 3.-BGN, capuccino 4.-BGN, coca-cola 

cca 3.-BGN, v Turecku pak kebab döner od 2.-€ (na ulici) nebo od 5.-€ v restauraci, večeře v „rybí“ restauraci 

v rybářské čtvrti cca 10.-€ 

Pohlednici zakoupíte za cca 1.-BGN nebo 0,50 €, známku do CZ za 3.-BGN, resp. 1.-€.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 250.-BGN a 60.-€. 

Ceny vstupů pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

      náboženství 
V Bulharsku je nejvíce rozšířené pravoslavné náboženství. Mši můžete navštívit téměř každý den dopoledne i v 

podvečer  a každou neděli ráno, a také o náboženských svátcích. Pravoslavní věřící se křižují třemi prsty (nej-

prve hlavu, potom břicho, pravé a levé rameno). V Turecku pak islám. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením interiérů kostelů či mešit. 



 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví a konzulát České republiky v Bulharsku: 

Posolstvo na Češkata Republika, 

Janko Sakazov č.9, vchod Panajot Volov, Sofie 1000 

tel.: 00352/9461110, 9461413 

Velvyslanectví Bulharska v ČR: 

Krakovská 6, 11000 Praha 1 

tel.: 222211258, 222211260 

Velvyslanectví České republiky v Turecku: 

Embassy of the Czech Republic in Turkey 

Kaptanpaša Sok. No.15, Ankara 

tel.: 0312-4056139  

Generální konzulát České republiky v Istanbulu: 

Abdi Ipekci Cad. 71, 80 212 Macka-Istanbul 

Tel.: 0212-2329046, 2309597 

Velvyslanectví Turecka v ČR: 

Pevnostní 3, 162 00 Praha 6 

tel.: 224311402, 224311403 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 
 


